
LIONIEN PALVELUT 
LAPSILLE SYMPOSIUM

Suunnitteluopas



Symposiumin yleiskatsaus

Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, ko-
dittomuudesta, nälästä, hyväksikäytöstä, heitteille jättämisestä, taudeista ja vammoista.  Lionien palvelut
lapsille -symposium jatkaa tätä lasten auttamisen perinnettä.  Se antaa lionspiireille ja moninkertaispii-
reille mahdollisuuden verkostoitua ja tehdä yhteistyötä alueen asiantuntijoiden ja muiden järjestöjen
kanssa, jotta voidaan laatia tehokkaita paikallisia suunnitelmia lasten auttamiseksi.  On helppoa järjestää
symposium ja LCI:n henkilökunta on valmiina auttamaan. Joten aloittakaa jo tänään!  

LAATIKAA TARKOITUKSENMUKAISIA
PALVELUPROJEKTEJA.



Mitä etuja on Lionien palvelut lapsille -symposiumin 
järjestämisestä

Sen lisäksi että tuette paikkakuntanne lapsia, symposiumin järjestämisestä on monia etuja:
     • Rakennatte yhteistyösuhteita valtion ja kunnan osastojen, terveydenhuollon järjestöjen, opettajien

ja muihin paikkakunnan johtajien kanssa
     • Laaditte ja toteutatte tarkoituksenmukaisia ja tärkeitä palveluprojekteja paikallisten lasten 

auttamiseksi
     • Laajennatte palveluprojekteja tarkemmin määriteltyihin aloitteisiin 
     • Innostatte klubeja ja otatte nykyiset jäsenet mukaan uusilla tai laajennetuilla 

palvelumahdollisuuksilla
     • Näytätte miten lionit auttavat lapsia paikkakunnalla hyvin näkyvällä tilaisuudella
     • Vahvistatte klubin, piirin ja moninkertaispiirin sitoutumista lasten auttamiseen
     • Tuette jäsenkasvua tekemällä yhteistyötä ei-lionien kanssa

Piirien ja moninkertaispiirien, jotka haluavat järjestää symposiumin, tulisi hakea Lasten palvelut lapsille -
symposiumin apurahaa, jonka kautta on mahdollista saada taloudellista tukea symposiumin kulujen 
kattamiseksi.  Aikaisemmin järjestettyjen symposiumien aiheita ovat olleet “Elämä vammojen kanssa,”
“Nuorten ja lasten ylipaino,” “Katulapset: terveys, koulutus ja turvallisuus” ja “Työkalut ja resurssit 
lukutaidon parantamiseksi.”  



TEETTE 

PAIKKAKUNNASTANNE
JA KOKO MAAILMASTA PAREMMAN.



Kymmenen vaihetta Lionien palvelut lapsille -symposiumin
järjestämiseksi

Lionien palvelut lapsille -symposiumin järjestäminen vaatii valmistautumista, mutta tähän käytetty aikaa
tuo monia etuja lapsille, lionsklubeille ja koko paikkakunnalle.  Harkitkaa seuraavia suositeltuja vaiheita
symposiumin järjestämiseksi:

VAIHE 1: Suunnittelutoimikunnan perustaminen 
     • Valitkaa toimikunnan puheenjohtaja, joka on hyvä ihmissuhteissa, organisoimisessa 

ja delegoimisessa. 
     • Kun valitsette tiimin jäseniä, ottakaa mukaan lioneita, jotka ovat kiinnostuneita lasten 

auttamisesta ja jotka tekevät hyvin yhteistyötä.  

VAIHE 2: Valitkaa teema
     • Symposiumin teema on kutsu toimimaan. Sen tulisi ilmoittaa lioneille ja paikkakunnan asukkaille

tarpeista, joita paikallisilla lapsilla on ja inspiroida heitä osallistumaan. 
     • Valitkaa teema, joka sopii paikkakunnan tarpeisiin sekä tiimin jäsenten mielenkiinnon 

kohteisiin. 
     • Valitkaa teema, joka laajentaa jo olemassa olevaa lionien palvelualoitetta tai harkitkaa paikkakun-

nan tarvearvion suorittamista, jotta tunnette paikkakunnan tarpeet.
     • Pitäkää teema tarpeeksi laajana, jotta mahdollistatte ideoiden jakamisen ja palautteen 

saamisen, mutta sopivasti määriteltynä jotta pystytte valitsemaan seuraavat vaiheet. 
     • Harkitkaa erityisen Lions-tapahtuman, kampanjan tai ohjelman ottamista mukaan 

teemaan, esimerkiksi Lionien lapset etusijalla tai lukutaito-ohjelma. 

VAIHE 3: Asialistan laatiminen 
     • Päättäkää miten tilaisuus toteutetaan ja miten se sopii käytössä olevaan aikaan.
     • Varatkaa aikaa tauoille sekä osallistujille että puhujille. 
     • Varatkaa aikaa ryhmätyölle, henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja verkostoitumiseen.

VAIHE 4: Valitkaa päivämäärä 
     • Ottakaa huomioon Lions-tapahtumat, juhlapyhät, paikkakunnan tapahtumat tai muut tekijät kun

valitsette sopivia päivämääriä.  
     • Harkitkaa symposiumin järjestämistä yhdessä leokokoontumisen kanssa.
     • Varatkaa tarpeeksi aikaa järjestelyjen tekemiseen. 
     • Päättäkää päivämäärästä ja varapäivästä jotta teillä on enemmän vaihtoehtoja paikan 

valitsemisessa. 

VAIHE 5: Valitkaa paikka
     • Valitkaa mukava, keskeisellä paikalla oleva paikka symposiumin pitopaikaksi. 
     • Varmistakaa, että alueella on runsaasti parkkipaikkoja ja sinne pääsee yleisillä kulkuneuvoilla.
     • Selvittäkää saako esitelmien pitämiseen vaadittavia välineitä.
     • Varmistakaa että paikalle on esteetön kulku ja se on muutenkin miellyttävä paikka kaikille 

osallistujille.  



VAIHE 6: Kutsukaa puhujat ja ohjelman vetäjät
     • Kutsukaa erilaisia puhujia, kuten terveydenhuollon, koulutuksen ja hallituksen osastojen johtajia,

jotka voivat innostaa tärkeään keskusteluun symposiumin aiheeseen liittyen. He voivat auttaa teitä
keräämään tietoa paikkakunnan lasten tarpeista ja laajentamaan toimintasuunnitelmaa. Heistä voi
tulla projektinne tärkeimmät edustajat!

     • Kutsukaa ohjelman juontajaksi henkilö, joka tuntee lionien palveluaktiviteetit.
     • Kannustakaa loeklubin johtajien osallistumista symposiumin suunnitteluun tai kutsukaa leoja osal-

listumaan keskusteluun nuorisopaneelin kautta.

VAIHE 7: Mainostakaa tapahtumaa
     • Tehkää yhteistyötä piirin tai moninkertaispiirin PR-johtajan kanssa tilaisuuden mainostamiseksi.

Suunnitelkaa yleistä julkisuutta, kutsuja, paikallista mediaa ja uutistiedotteita. 
     • Mainostakaa symposiumia sosiaalisen median kautta.  Harkitkaa aihetunnistetta symposiumin 

osallistujille, jota he voivat käyttää tilaisuuden aikana. (esimerkiksi #Lapset etusijalla, 
#RAPsymposium, jne.)

     • Kertokaa symposiumiin liittyvät uutiset LCI:lle. Lähettäkää korvaushakemus, jotta voitte mahdolli-
sesti saada korvausta symposiumin kuluista.*

VAIHE 8: Järjestäkää tapahtuma
     • Varmistakaa, että piirin tai moninkertaispiirin ohjelmista vastaavat johtajat osallistuvat symposiu-

miin ja itse keskusteluihin, koska heidän palautteensa tilaisuuden jälkeen vaikuttaa tehtäviin sympo-
siumin jälkeen. 

     • Keskittäkää symposiumin keskustelut ajankohtaisiin ja määriteltyihin tarpeisiin, joita lionit voivat
auttaa ratkaisemaan joko aloittamalla tai laajentamalla palveluja lapsille.

VAIHE 9: Raportoikaa symposiumista
     • Kannustakaa klubin johtajia raportoimaan symposiumin palvelutunneista MyLCI:n kautta.
     • Jos saatte korvausta LCI:sta, lähettäkää kaikki tarpeelliset asiakirjat osoitteella 

programs@lionsclubs.org 60 päivän kuluessa tapahtumasta ja ennen 30. kesäkuuta.

VAIHE 10:  Arvioikaa ja päättäkää seuraavista vaiheista
     • Kerätkää yhteen lionjohtajat ja suunnittelutoimikunta arvioimaan symposiumin keskustelujen 

tärkeimmät tulokset.  
     • Päättäkää miten nykyiset lasten auttamiseksi tarkoitetut

projektit voivat olla tehokkaampia ja mitä muita ohjel-
mia tarvitaan.

     • Harkitkaa palautetta piirin ja moninkertaispiirin ohjel-
mista vastaavilta johtajilta kun päätätte seuraavista uu-
sista aktiviteeteista tai laajennatte nykyisiä aktiviteetteja. 

*
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*Mahdolliset korvaukset

Lionien palvelut lapsille -symposiumin korvausohjelmassa myönnetään korkeintaan US$2000, jolla voi-
daan korvata yhden (1) symposiumin kuluja per vaalipiiri sekä Afrikan manner per toimivuosi. Apurahaa
haetaan täyttämällä hakemus ja lähettämällä se ja ehdotettu bujdetti osoitteella programs@lionsclubs.org.
Kirjoita aiheriville sanat “Symposium Application”.

Sallittuja kuluja ovat tilavuokra, audiovisuaalisten laitteiden vuokra, pieni ruoka- ja juomatarjoilu, 
postituskulut, mainoskulut, puhujan kulut, toimistotarvikkeet, materiaalit ja painatuskulut. 

Ei-hyväksyttyjä menoja ovat henkilökohtaiset kulut, alkoholijuomat, sairasvakuutus sekä muut kulut
joista ei ole asianmukaisia tositteita kuten alla mainittu, sekä kuluja jotka ylittävät budjetoidun määrän. 

Piirin tai moninkertaispiirin tulee lähettää hakemus alkaen 1. heinäkuuta sen toimivuoden aikana, jolloin
symposium järjestetään. Hakemukset hyväksytään niiden saapumisjärjestyksessä.  Etusija annetaan pii-
reille ja moninkertaispiireille, jotka eivät ole aikaisemmin saaneet avustusta Lionien palvelut lapsille -sym-
posiumohjelman kautta, mutta aikaisemmin apurahaa saaneet voivat hakea joka kolmas vuosi. Kaikille
hakijoille ilmoitetaan päätöksestä 30 päivän kuluessa hakemuksen lähettämisestä. 

YHTEISTYÖSUHTEIDEN 
RAKENTAMINEN
PAIKKAKUNNALLANNE.



Mahdolliset korvaukset

HAKEMUS
Lähetä täytetty hakemus sähköpostin liitteenä osoitteeseen programs@lionsclubs.org Hakijat saavat vastauksen
palveluaktiviteettien jaostosta 30 päivän kuluessa hakemuksen saapumisesta päämajaan. Piirin tai moninkertais-
piirin tulee olla hyvässä asemassa, jotta se voi saada tämän apurahan. 

� Piiri Piirin nimi.        Symposium    � Moninkertaispiiri Moninkertaispiirin nimi.        Symposium 

Symposiumin yhteyshenkilö: __________________________________________________________________________

Tehtävänimike:____________________________________ Jäsennumero: ____________________________________

Klubin nimi: ________________________________________________________________________________________

Osoite: ____________________________________________________________________________________________

Maa: ______________________________________________________________________________________________

Puhelinnumero: __________________________________ Sähköposti: ______________________________________

Symposiumin aihe: ________________________________ Symposiumin päivämäärä: ________________________

Symposiumin sijaintipaikka: __________________________________________________________________________

1. Kuvaile alueen lasten tarpeita, joihin pyritään vastaamaan tämän symposiumin kautta.  Liitä mukaan paikallisia
tilastoja, jos ne voivat auttaa ongelman selittämisessä. 

2. Kenen oletetaan osallistuvan tilaisuuteen?  Anna tietoa puhujista ja ei-lioneista, jotka tulevat osallistumaan.
Miten monta osallistujaa arvioitte saapuvan paikalle?  

3. Mitkä ovat mahdollisia keskustelujen aiheita? Kuvaile aktiviteetteja tai ryhmätyötä, joka voi edistää verkostoitu-
mista ja yhteistyötä lionien ja muiden osallistujien kesken.

4. Miten symposiumia mainostetaan?  

5. Kuvaile uusia tai laajennettuja palveluja, joita voidaan tarjota paikkakunnalla symposiumin tuloksena.  Montako
lasta voi saada apua?



Mahdolliset korvaukset

EHDOTETTU BUDJETTI

Allekirjoitukset:
Jos hakemuksen lähettää piiri, hakemukseen tarvitaan sekä piirikuvernöörin että symposiumin koordinaattorin 
allekirjoitus. Jos hakemuksen lähettää moninkertaispiiri, hakemukseen tarvitaan sekä kuvernöörineuvoston 
puheenjohtajan että symposiumin koordinaattorin allekirjoitus.

�  Piirin symposium

Symposiumin koordinaattorin allekirjoitus                         Piiri                                                     Pvm

Piirikuvernöörin allekirjoitus                                               Piiri                                                    Pvm

�  Moninkertaispiirin symposium

Symposiumin koordinaattorin allekirjoitus                         Piiri                                                     Pvm

Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan allekirjoitus            Moninkertaispiiri                                Pvm

HUOMAA: Sellaisessa tapauksessa, että apurahaa on vielä jäljellä nykyisen toimivuoden 1. tammikuuta jälkeen:
(1) hakemuksia voivat lähettää kaikki piirit ja moninkertaispiirit, jotka eivät ole vielä saaneet hyväksyntää LCI:sta
symposiumin hyväksymisestä nykyiselle toimivuodelle; (2) hakemuksia voivat lähettää myös piirit ja moninkertais-
piirit, jotka ovat aikaisemmin saaneet rahoitusta lasten symposiumiin ja (3) vaalipiiri tai Afrikan manner voidaan
hyväksyä saamaan rahoitusapua useampaan kuin yhteen symposiumiin, joka järjestetään saman toimintavuoden
aikana.

Menot Summa

Tilavuokra

Audio/visuaaliset laitteet

Kahvi/tee/virvoitusjuomat

Painatus (kutsut, julisteet, esitteet, jne.)

Postituskulut

Mainostaminen ja muu julkistaminen

Puhujan kulut

Toimistotarvikkeet

Muu (selitä):

Yhteensä



Palveluaktiviteettien jaosto
Lions Clubs International 
300 W 22nd St
Oak Brook IL 60523-8842 USA
Puhelin:  (630) 571-5466
Faksi: (630) 571-1692
Sähköposti: programs@lionsclubs.org
Verkkosivut: www.lionsclubs.org

IAD-262 FI  8/15


